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 جایگاه اخالقی معامالت سنتی و الکترونیکی در صورت فقدان قصد و رضا
 

 حسن مرادیدکتر ،*اصطهباناتی علیرضا رجب زادهدکتر ،شادمان احمدی نژاد رزداری

 ی امارات متحده عرب ،یدب ،یواحد امارات، دانشگاه آزاد اسالمگروه حقوق، 
 ( 1399/ 30/05، تاریخ پذیرش:28/03/1399تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

جایگیا  و الک رون کیی   1یکی از مباحث چالشیی یی م ممیامسن یی  ی
در ممامسن ی  ی و الک رون کیی   3قصد و رضادر صورن فقدان    2اخسق

اراد   سیتیای یممامله م  م طرف یم ی .ایت 4اراد   مراد از قصدیاشد.  می
هم د یاش د که یف ت و عقسن یار در آن یطح از هوش  یم یداش ه یاش د  

 گیریییه عبیارن د سیت  ده د و آثار و تبمان آن چ یانجام م   یچه عمل
را امضیا   یچه نوش ه ا  ریم وجه اعمال و رف ار خود یاش د و یدان د که ز

  ک  د.  یم 
و الزمه انمقاد  ب و کارقصد و رضا یکی از ارکان اخسقی ی  ادیم در کس

ز آداب و رییوم از اخیسق مجموعیه ای ا  . م ظور میاایت  قرارداد مم بر
و تمال م مذهبی و داوری های مس قل عقلی ایت کیه وجیدان   اج ماعی
علم (. 1)را تشک ل داد  و یرای ری دن یه کمال ضروری ایت   5عمومی

ف تم ی م اخسق مطالمه ای نظام م د دریار  ارزش هیا اییت و ییا هید
سق نشیانگر رف یار دریت یا نادریت یودن امور شکل گرف ه اییت. اخی

ل ل آنچه یه م زله رف ار م ایب اییت  میی ایت و یه مطالمه و تح  مجاز
 (. 3و2پردازد )

 
 
 

 
یک قیرارداد وجیود قصید مم بیر   یکی از مهم ریم ارکان تشک ل ده د 

شی ه ( را دا)مماملیه ایت. طرف م قرارداد یاید قصید ایجیاد آثیار حقیوقی
ق نمی شود. اش د قرارداد محقیاش د. چ انچه طرف م قصد ال زام نداش ه ی

 امیری الزم اییت. و از 6قصد مم بر در همه ی س م های حقوقی  داش م
مخی   شیخ   آنجا که داش م قصد یک ع صر روانی ایت از ایم رو

 صیورتی دارای نفیو   حقوق ایران اراد  یاط ی افیراد در  در  حق قی ایت.
ییه اشیکال  وقی ایت که یه نحوی اییراز و اعیسم شیود. اییراز اراد قح

 توانید یاشید.جمله الفاظ اشاران نوش ه و ح ی یک نمیاد میی  از  مخ لفی
 نحیوی ییه  راخیود    آنچه دارای اهم ت ایت ایم ایت که شخ  اراد 

 190طبق ماد   .درک و فهم یاشد قایل ن ز او مخاطب یرای  و ک د ایراز
ایت: »رضا در اصطسح حقوقی  طرف م ای گونه تمریف شد ق.م. رضای  

عمیل حقیوقی اییت.ع یمضیی از یاط ی یه انجیام  همان م ل و گرایش
یه  (.4اند: رضا اش  اق یه ایجاد ایت )ای ادان حقوق در تمریف رضا گف ه

ک د و پی  تمب ر دیگر انسان در هر کار ارادی از تصور و ادراک آغاز می
 های مادی و زان نفع و ضرر و تدیر در ن ازم دییییییاز آن یا ی جش م 

 
 

 چکیده

ک رون ک در تمامی جوانب  ممامسن الک رون کی جایگا  خود را در ک ار ممامسن ی  ی پ دا کرد  یا توجه یه گس رش روزافزون دن ای الزمینه:  
قیی همی م امیر چیالش هیای اخس .اند د و یهم یسزایی در قراردادهای تجاری یر جای نهاد  و یه نویه خود از اهم ت خاصی یرخوردار می یاش

عیدم ییاز و کیار م اییب   های حقوقی و قانونی الزم فقدان زم  هیه وایطه مواردی چون داش ه ایت. ممامسن الک رون ک مهمی را یه دنبال 
نقض اصیول اخسقیی ی یرای و ... زم  ه مس مد نبود ام  ت الزم یرای انجام مبادالن و تبادل اطسعان  ک  دگانیرای حمایت از حقوق مصرف

در صورن فقیدان قصید و را جایگا  اخسقی ممامسن ی  ی و الک رون کی شد تا . از ایم رو پژوهش حاضر یر آن فراهم نمود  ایتو کار  کسب  
 مورد یرریی قرار دهد.که یکی از مبانی اخسقی مهم در انمقاد قراردادهایت  رضا  

ا  علیم اخیسق دیدگو اضطرار که هر یک دارای آثار م فاون یر عقد از و رضا همچون اش با   اکرا   یا یرریی عوامل فقدان قصد  گیری:نتیجه
اش با  موثر در  حالت در عقد شود  می آن محسوب اع بار ت ها شرط یاشد و رضامی عقد یازند  که چون قصد  ع صرمی یاش د  مشخ  شد 

 یراضطرار که امیود. یا ایم وجود   خواهد غ رنافذ رضا  فقدان   موثر در رضا  یه جهتاکرا حالت در عقد و یاطل قصد  قصد  یه جهت فقدان
انمقیاد آن  و  وجود ندارد  یلکه ت ها ش یتفاوت یو ممامسن ی   یک ممامسن الک رون ان م یماهو ث از ح. در ممامله ندارد  یر ایت تأث  اخسقی

 .ک دالک رون کی ن ز صدق م   امسنممدر گف ه شد   عوامل .م فاون ایت گریکدیدو یا 
 

   ممامسن الک رون کی.  ممامسن ی  یاخسق  قصد و رضا  :گانکلیدواژ
 

 alirezarajabzadeh09@gmail.comنویس دۀ مسئول: نشانی الک رون کی:  
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شیود  کیه اییم ش اق یه انجام دادن آن کار میییاطم م   خود  درمم وی  
یر ایم ایاس  رضا یمد از خطور و یی جش در   (.5اش  اق را رضا گوی د )

یاید. رضا ن ز ممکیم اییت آزاد و ییدون شخ  طرف ممامله تحقق می
طرف ممامله پدیدار شود  که در اییم ورود فشار عامل ی رونی در شخ  

یی کیه رضیا در اثیر فشیار عامیل ا در جاایت  ام صورن ممامله صح ح  
خارجی پدید آید  اگرچه ممامله یا ان خاب شخ  تهدیدشوند  و یه م یل 

یه ای  اد میاد   لذا فاقد رکم اخسقی و حقوقی یود  و  شودوی م مقد می
جب عدم نفو  مماملیه اییت. ق.م. رضای حاصل در ن  جه اکرا  مو  199

یاشید و ر و نفو  عقد میرط تأث یلکه ش  زیرا رضا شرط صحت عقد نبود 
 191تفک ک دو مفهوم قصد و رضا در مواد عقد فاقد رضا  غ رنافذ ایت. 

های خود فقها در نوش هکه  یر مب ای دیدگا  مشهوری ایتق.م.   193تا  
طبق ایم قاعید   وجیود  .اندداش ه عالمقود تایمه للقصود»راجع یه قاعد  

ن مانع تحقق عقد اییت. فقدان آایت و    قصد ح م انمقاد عقد ضروری
تی چون خواب  ی هوشی  مس ی و موارد عدم انطبیاق االح  ایم   و  یرسع

. دانسی ه شید  اییت قصد طرف م عقد یر یکدیگر در حکم فقدان قصید
و ییا اخ  یار و  ای موثر ایت که مم وب نباشدو  یر وجود قصد  اراد سع

 .(6. )ن شد  یاشدسآگاهی اع

در کشیورمان دارای  7د قراردادهیای الک رون کییه انمقیایه ای کییا توجه  
یایقه نه چ دان طوالن ست و ع ای اً یه ای که تجیارن موفیق در جاممیه 
جهانی مس لزم آش ایی یا ضوایط حاکم یر آنگونه قراردادهیا ییود  و میی 

آثار ایم قب ل قراردادها تسلط کامل داشیت و  یایست یه ماه ت  ارکان و
قراردادهیای یی  ی میی توانید در شیرایطی ییا ه آثیار  ییه ای کییا توجه  

قراردادهای الک رون کی م فاون یاشد و یه طور شایس ه یدیم موضوعان 
پرداخ ه نشد  و عمسً چالشهای عدید  و م فاوتی در ایم خصوص وجود 

امون ایم مباحیث هوییدا میی گیردد. دارد  ضرورن یرریی و تحق ق پ ر
اند افزایش یاف ه 8امسن الک رون کیروز  ممی که ام یا توجه یه اهمچ  م   

و ایم نوع ممامسن در یطح ی م المللی ن ز مورد توجه قرار گرف یه انید  
تب  م قصد و رضا در ایم ممامسن  ییه دل یل اهم یت آنهیا در صیحت 

وجود قصید نظر یه ای که چ  م   رید.  همممامسن  ضروری یه نظر می
همی ایت و ایم امر در خصوص حقوقی م ی آثار  دارا  و رضا در ممامسن
های خاص آنها اهم ت یسیزایی دارد و دل ل ویژگیه  عقود الک رون کی ی

ویژ  احقاق حقوق اشخاص و حل اخ سف فی مای م هیم در عرصیه ه  ی
 اییایی سی لزم شقضیایی م  داخلی و هم در عرصه ی م المللی در مراجع

ر اییم سفیان دد و اخ تشک ل عقید میی یاشی  قصد و رضای طرف م در
  و از طرفیی ار یاشیدذخصوص ممکم ایت در احقاق حقوق افراد تأث رگ

تا  مقاله یمی شد تحق ق زیادی در ایم زم  ه انجام نگرف ه ایت  در ایم
و  جایگا  اخسقی ممامسن ی  ی و الک رون کی را در صورن فقدان قصد

ییی ورد یرردهایت م رضا که یکی از مبانی اخسقی مهم در انمقاد قراردا
 (10-7)  گ ردقرار 

 

 معامالت سنتی 
دییت کیم دو    دلخوا  اثر ایجاد و قراداد انمقاد  یرایدر ممامسن ی  ی  

را انشا  می ک د و از یرخورد ایم دو انشیا   اثیر یا قرارداد اراد  مفاد عقد  

. مان د خرید و فروش که گوی د  قراردادکه یه آن    دیت می آیده  ممهود ی
 دیگیرییخواهد خانیه خیود را ییه    شخصیایت زیرا اگر    دقراردا  نوعی

ن یز  خریداریفروشد  یاید تملک مزرعه را در یرایر ثمم مملوم انشا  ک د و 
یه نویه خود یایس ی مبادله ثمم و مزرعه را اراد  ک د تا عقید ی یع واقیع 

میالی و   تمل کیی     یه  غ رمم  یه  عهیدی مل عقود ممقرارداد شاد.  شو
غ رمموض ایت و ح ی شامل موافق هائی ایت که   مموض و  رمالی وغ 

 در حقیوق اییران. ییازدم ظور م  فی یاخ م اثر موجیود را محقیق میی
و عقد غالباً مرادف هیم ییه کیار گرف یه و هیر دو دارای مفهیوم   قرارداد

عقید را  ق.م. 183اییران در میاد  گیذار قانون. واحدی تلقی گردید  ایت

از ایم ایت که دو یا چ د نفر در  عبارن  »عقد  :ایت   چ  م تمریف نمود
ع .مقایل دو یا چ د نفر دیگر تمهد یر امری نمای د و مورد قبول آنها یاشد

وجود دو اراد  ضروری ایت یلکه دو شرط ن یز   یرای تحقق عقد  نه ت ها
 ت:الزم ای

اشد هم توافق می ک  د یاید ج به انشایی داش ه ی یی که یااراد  ها  -الف 
  .وجود آورنده را یی اثری یم 

  (.11) اثر دلخوا  یاید ناشی از توافق دو اراد  یاشد -ب 

 

 معامالت الکترونیکی

در ی ای فاد  می شیود. الک رون کاز قراداد های  ممامسن الک رون کی  در  
مدیگر اتبه ای ممکم ایت طرف م هقراردادها یرخسف عقود مکایم نوع  

م ظیور از قیرارداد ندیید  یاشی د.    ادیگر رن یز همی  گا را نش ای د و ه چ
های از طریق وایطه)مم م و غ رمم م( ایت که  هر عقدی    یالک رون ک

گییردد. یم ییی اعییسم اراد  انشییایی یییه صییورن الک رون ییک م مقیید مییی
 توافقشود.  یجام م )مجازی( ان  9الک رون ک و در یک فضای غ رملموس

 در الک رون کیم  پ ا اریال یقطر از یقراردادهای الک رون کر د اراد  دو

تیوان گفیت میی . ییر اییم اییاسگ ردمی صورنایجاب و قبول  قالب
عبارن ایت از توافق و همکاری دو یا چ د اراد  ییه   یقرارداد الک رون ک

 الک رون کیی دهیایقراردا  ی.م ظور ایجاد آثار حقوقی از طریق الک رون ک
 قبیول و ایجیاب ضیافهییه ا ی غ رتجیارت ییا و  تجارتی  اعمال  شمول  در

شیود مخ لف ممامسن الک رون کی ن ز میی  هایج به  شامل  الک رون کی 
مان د عرضه کاال و خدمان جهت دعون ییه انمقیاد قیرارداد  یفارشیان 
خرییید الک رون کییی  فاک ورهییای الک رون کییی و دییی ورهای پرداخییت 

ن ظهیر ی یانوعی م ه  رون کی که هر کدام از ایم موارد ممکم ایت یالک
اگرچیه  (.11)  و یا آثیار ناشیی از آن در محی ط الک رون کیی یاشید  اراد 

 ر یو غ یمجیاز یفضیا کیییه طیور کامیل در   ک الک رون  یقراردادها
تیوان از زمیان و  یرا نمی یحقیوق  ت یماه  یشوند ول  یملموس م مقد م 

یه مخ صان زمیان   ز نوع قراردادها ن  میا  جه  مکان م فک یاخت. در ن
   د.حدود هسو مکان م 

 

 یکیو الکترون یمعامالت سنتفقدان قصد و رضا در  عوامل

  فقدان قصد و رضا در هر یک از ممامسن ی  ی و الک رون کیاز عوامل  
کیه ممکیم  سیتدان  و یا اکرا  در ممامسن  اش با  طرف م عقدمی توان  
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دامیه ییه اییم عوامیل یا یطسن ممامله شود. در ا  ایت موجب عدم نفو 
 :پرداخت خواه م

 

 اشتباه .1
ای در عقد هم شه یکسان ن ست. گاهی اشی با  ییه انیداز   10تأث ر اش با 

ییرد و مماملیه را یاطیل مهم ایت که اراد  یا توافیق اراد  را از یی م می
موارد   شود و در یرخینماید. گاهی اش با  موجب ایجاد خ ار فسخ میمی

طیرف م آیید کیه پ ش میی گا  (. 12) ن ز اش با  ه چ اثری یر عقد ندارد
عقد دچار اش با  شد   تصوری نادرییت از میوارد   عقد یا یکی از آنها در

در ماه یت   مخ لف عقد در  هم می پروران د. چ  م اش باهی می توانید
ی ایرایم اش با  ممکم ایت   .یبب  غرض  طرف و موضوع عقد رخ دهد

 اشی با  ،اشی با  حکمیی، عقید نیوع در اشی با   :یه چ د شیکل رخ دهید

ش با  در طیرف ، اخارجی مصداق  یا  حق قی  اراد   تطایق  عدم،    یموضوع

 .عقد

  اکراه .2
فشیار میادی ییا »حقوقی عبیارن اییت از  ح  از اکرا  در اصطس  مقصود

کسی یر طرف ممامله وارد گیردد و او را   مم وی نامشروعی که یه وی له
اردادی که رق.م. ق199 یه ای  اد ماد  (.13دع )ار یه انمقاد ممامله یازناچ

ییر یاشید.  در ن  جه اکرا  طرف ممامله واقع شود  فاقید اثیر حقیوقی می
توانید چ  م قیراردادی ت هیا در صیورتی میایم قانون    209ایاس ماد   

 شد   پ  از رفع تهدید و اکرا  نسبت ییهم شا اثر گردد که شخ  اکرا 
قی سح حقودر اصط  ای راچ  م مماملهد.  وقوع ممامله  اظهار رضایت نمای

همچ  م اکرا  عبارن ایت از ای که ییک طیرف (.  14م )نام نافذ میغ ر
ک  ید  را از جهیت عقد یا شخ  ثالث عاقد را وادار ک د که تهدید اکرا 

ز ی م واقع یاخ م خطر مهم و قریب الوقوعی را نسبت یه خود یا یکیی ا
  ان یکیید یه حاقارب صمودی یا نزولی یا همسرش یاور ک د. خوا  تهد

از آنان یاشد یا تهدید یه عرض یا مال آنان. اکرا  یاید طوری یاشید کیه 
طبماً شخ  ممقول و م مارف را تحت فشار قرار دهد از ایم جهت ییم 

. (15شیود )و ج   و خصوص ان شخ  مورد تهدید در نظر گرف ه میی
 رایطی عقد را انشا  می ک د که آزادی تصم م وکر  در شپ  شخ  م 

نداش ه ایت و در شرایط عادی حاضر ییه انجیام دادن آن  ل اراد ای قس
کیار ه اکرا  را یر مب ای وییایلی کیه ییرای تهدیید ییعمل نبود  ایت.  

اکیرا   .  انیدکرد   تقسی م "مم یوی"  و  "میادی"نوع اکرا     دورود یر  می
رود ییه کیار مییویایلی که یرای تهدید شیخ   زمانی مادی ایت که  

یاشید و رنجیی را ییر شیخ  اکیرا  شید    ی داش هی و مادف زیک  ج به
  زمانی مم وی ایت که شخ  را یه ورود رنجیی در اکرا و    ک دتحم ل  

مان ید ضیرب و جیرح و  )آی د  تهدید نمای د. ایم رنج ممکم ایت یدنی 
مان ید )و یا میالی    (یرار خانوادگیمان د تهدید یه افشای ا)اخسقی    (ق ل

یاشد. در هیر حیال در اثیر  (شخ  یا م زلارخانه  تهدید یه آتش زدن ک
ترس ناشی از اجرای تهدید در آی د  یر مکر  )شخ  اکرا  شد ( فشیار 

 (.16) شد روانی وارد شد  و آزادی عمل از وی یلب خواهد
 

 اضطرار .3
اییت. و در اصیطسح  در لغت یه مم ای درمانیدگی و ناچیاری  11اضطرار

دو امر ایت که یکی از  ر م اناخ  ا  د که  ناگزیر ازحالت شخصی را گوی
حالت اضیطراری وضیمی اییت کیه .  (17) یاشدآن دو ارتکاب جرم می

انسان یرای حفظ جان و مال و عرض خود و دیگیری ناچیار از ارتکیاب 
یا شخصیی کیه ییرای    جرم ایت مان د نوش دن شراب یرای حفظ جان

 ی م قط جیا ی  (18) انی از جلو نانوایی ریود  ایترفع گری گی گرد  ن
ای کیه آتیش خانیه  یرای نجان جان مادر قبل از دم د  شدن روح یا در

ای در ییا پ جیر  خانیه دیگیری را یوزی رخ داد  یرای نجان دادن یچه
یایید دانسیت اضیطرار کیه امیری  د.دهک د و او را نجان میتخریب می

از دل ل امر آن ایت که شخصیی کیه تأث ر در ممامله ندارد. درونی ایت  
شود واقماً قصد ن  جه دارد یم ی قصد وادار یه انجام عملی می  اکرا   روی

وجود آورد ولی غرض او ایم اییت کیه   دارد که اثر حقوقی مم  ی را یه
 و نافیذ ییودن دریی ی در رایطه ییا(. 19)ک  د  را رفع نماید. تهدید اکرا 

مطیرح یه را امام ه دو نظر فق هان  فقدان رضا وجود طراری یاله اض ممام 
اکیرا  و اضیطرار تفیاوتی در  اخ  د. یر ایاس یک نظریه تفیاون یی می

م  فی شدن  ماه ت یود  و ثبوتی ایت. یه موجب نظریه اول اکرا  یبب
ییرد. در شود و یه ایم وی له شیرط نفیو  مماملیه را از یی م مییرضا می
شود. یه هم م جهت مضیطر پی  از رار رضا مفقود نمیاضطدر  حال که

ط ب نف  از ممامله مزیور خوشحال ایت  صم م قلب و یا قد  ازنجام عا
وجود ندارد. یه تمب ر  در حالی که در اکرا  چ  م ط ب نف  و خوشحالی

دیگر هم در مماملیه اضیطراری وهیم مماملیه اکراهیی شیوق و رضیای 
مماملیه اکراهیی  ممامله اضطراری ییر خیسف عقسنی وجود دارد  اما در 

د دار طبمی و ط ب نف  هم وجود و م ل  شوق عقسنیعسو  یر شوق 
  نظرییه دوم اییاس یر (.20)   تفاون آنها ثبوتی و ماهوی ایتی ایرایم

مورد مضطر و مکر  یه ییک نحیو وجیود دارد   رضایت و ط ب نف  در
م ل و شوقی اییت  همان  ایم نظریه زیرا مراد از ط ب نف  و شوق در

 ایم م ل ممکم اییت م یلشود و دا میکه یه دنبال آن اقدام عملی پ 

یا عقل انسان  یاشد و  مسئم نفسانی مسئم یا طبع انسان یا م ل عقسنی
اکرا  و اضطرار ط ب نف  عقلی وجود دارد. ی یایرایم  هی چ ییک از  در

  ید یلکیه مشیکل از کرضایت مشکلی پ دانمی اضطرار و اکرا  از جهت
اثبان و یا توجه یه مفیاد  مدر مقاشود  یم ی دالیل شرعی پ دا میجهت 

ییر عقید  ادله شرعی  شارع عقد اکراهی را نافذ ندانسی ه  در حیالی کیه
اکیرا  اضطراری اثر حقوقی یار کرد  ایت. یا ایم توج یه هرگیا  ع یوان

حقیق ع یوان شود و در صیورن تعدم نفو  ممامله میحکم یه ک دصدق
 (21د. )شومی اضطرار حکم یه نفو  ممامله

 

 فقدان قصد و رضا در معامالت سنتی اخالقیتحلیل 
-مسیلوب مکیر  مان ید یاشید نداش ه وجود رضا و قصد ایت ممکم  گا 

 ییا صیورن ایم در یاشد موجود دو ایم از یکی ایت ممکم  گا   و  االراد 
 رضائی .شود واقع رضا یدون قصد یا و یاشد قصد  یدون  رضا  ایت  ممکم
 یزرگیان عمیوم قلیم ییر ریبیاًقت مطلب ایم و دارد تام  ش وعی  عقد  یودن
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 ایم ولی ایت  شد  جاری م أخریم از کث ری جمع و حقوق و فقه  م قدم
(. 22)  گردد  عقد  یودن  قصدی  مسلم  واقم ت  از  غفلت  موجب  نباید  ش وع
 انشا  قصد یه شود می محقق عقد: »می ک د  ی ان  ق.م. چ  م  191  ماد 

 ییه نیه پی  ع.ک ید صیدق یر داللت که چ زی یه  یودن  مقرون  شرط   یه
 میی رضا یدون قصد از ناشی عقد نه و  شود  می  ایجاد  عقدی  رضا  صرف 
 دانس ه نفو  یا لزوم شرط  را رضا  فقها   ای که  یا  .گردد  واقع  اثر  م شأ  تواند

 تصیح  شیرط   را  قصید  و  تلقیی  اثیر  یدون  و  غ رنافذ  را  رضا  فاقد  عقد  و
 اق باس در مدنی نقانو اند  کرد  اعسم یاطل را آن  فاقد  عقد  و  تشخ  

 صیحت ایاییی شرایط احصای ضمم 190 ماد  1 ی د در خطا یه فقه  از
 هم روی یر را دو ایم و آورد   یکجا  را  عآنها  رضای  و  طرف م  قصد»  عقد
 آثیار  و  ماه یت  ییه  توجیه  ییا  کیه  حالی  در.  ایت  شمرد   شرایط  از  یکی

 ع یوان  ییه  جداگانیه  ی یدی  در  کدام  هر  یایست  می  رضا  و  دقص  مس قل
 از یک  هر  فقه  مان د  ن ز  مدنی  قانون  الب ه  .شد  می  مطرح   قلسم   شرطی

 ایی وار  رضیا  و  قصید  پایه  دو  یر  را  قبول  و  ایجاب  یم ی  م قایل  انشا   دو
 مزیور ماه ت دو از یک هر در اخ سل  یا  فقدان  که  ایت  طب می  و  نمود 
 اثیر  تیوان  میی  کلیی  نگیا   در  چ انکه.  یود  خواهد  خود  خاص  آثار  دارای

 تفک ک .دانست عقد یطسن را  قصد  فقدان  اثر  و  نفو   عدم  را  رضا  انفقد
 اییت دانشیم دانی عق د  مب ای یر فوق شکل یه قصد و رضا فقدان  آثار
 چیون دیگر نظر ایاس یر هس  د  رضا فاقد عقد یطسن عدم یه قائل  که

 مزییور تفک یک  اییت   عقد  ایجاد  مانع  قصد  دانقف  مان د  ن ز  رضا  فقدان
 . ن ست صح ح

و  12روی  فقیدان قصید و رضیا در ممیامسن تخطیی از عیدالتهیر  یه  
 محسوب می شود و آثاری یر آن در حقوق م رتب شد  ایت: 13اخسق

 آثار فقدان رضاالف( 
 ییه در ممیامسن یی  ی در  رضیا  فقدان  مصادیق  همه  رید  می  نظر  یه

  :شود می صهخس  زیر دی ه
 مطلیع  مالیک  ییا  شیأن  حبصیا  اصوالً  آنها  در  که  مصادیقی:  اول  دی ه
 اییراز و واقیع او رضیای حدوث عدم یا  حدوث  و  ک د  پ دا  توجه  تا  ن ست
 .ایت تصور قایل فضولی ممامسن در قسمت ایم. گردد
 نبودن کامل علت یه که ایت ناق  اهل ت  دارای  افراد  شوق:  دوم  دی ه

 .ن ست اثر ایدار ایشان اهل ت
 گ یری تصیم م ار  اخ رجیخا فشار علت یه عقد طرف  وق ی: یوم  دی ه
 قصد اعسم رضا  یدون  و  دهد  می  دیت  از  را  مم دل  شوق  پ دایش  و  آزاد
-میی کرهیی اعمال یا فشار مملول  اقدام  چون  وضم ت  ایم  در  ک د.  می

 و مملیول   رضیای  نیه  دانسیت  کرهی  اعمال  یر  مب  ی  را  قصد  یاید  یاشد
 کیه آورد  وجیود ییه را قصیدی و شد   رضا  جانش م  کرهی  اعمال  چون

 گرف یه  را رضیا جیای کُر  آن در که عقد  گونه  ایم  ن ست   رضا  از  شینا
 مشیهور اصیطسح مقاییل در و شیود می نام د  مکر  عقد یا  کرهی  عقد

 (. 23)  گ رد می قرار عقد یودن  رضایی
 رضیا  شدن ضم مه یا عقد ایم چون ایت  عم زلزل»  عقد  رضا  فاقد  عقد

 در و گیردد میی نافیذ و یدای می زیا را خود عادی حالت و خارج تزلزل  از
 و دهیدمیی دیت از را خود تزلزل هم رضا انضمام عدم و عقد  رد  ه گام

 کیه اییت یحیث محل ردی و  رضا  الب ه.  شود  می  ملحق  یاطل  عقود  یه
  .نباشد خود  ضد یه مسبوق

   آثار فقدان قصدب( 
 عقید یطیسن  موجیب  آن  فقیدان  یاشد  می  عقد  تصح  شرط   قصد  چون
 ممکم حد تا ای جا در. شود نمی ایجاد عقد  قصد   ندافق  یا  اصوالً  و  ایت

 فاقید  عقید  یطسن  یر  مدنی  قانون.  شود  می  احصا   قصد  فقدان  مصادیق
: ایت  داش ه  اعسم  195  ماد   در  مثال  ع وان  یه  ایت  کرد   تصریح  قصد

 ممامله آن نماید ممامله خواب در یا ی هوشی یا مس ی حال در  کسی  اگر»
 مطالیب اهم از نک ه دو ماد  ایم در.ع  ایت  طلیا  قصد  فقدان  وایطه  یه

   ایت
 ممرفی عقد یطسن  علت  قصد  فقدان  یم ی  ایت  مملل  ماد   که  ایم  یکی
 یاطیل عقید نباشد قصد جا هر که  کلی  ایت  ای  قاعد   ایم  و  ایت  شد 

 .ایت 
 . ایت تمث لی یلکه ن ست  حصری د ما در  مذکور موارد ای که دوم

 در مذکور موارد  یه  م حصر  قصد  فقدان  مصادیق  کرد  رتصو  نباید  ی ایرایم
 انجیام صیوری طور یه اعمال که ها نمایش  در  که  چ ان  ایت  ماد   م م
 اییت (. همچ ی م23ن سیت )  یی م  در  حقوقی  امر  ایجاد  قصد  شود   می

 ایجیاد عقد صورن آن در زیرا شود  مملق آن انشای که عقدی  یرنوشت
 صیحت از کیه گیردد مملیق آن  م شیأ  کیه  عقیدی  خسف   یر.  شود  نمی

 ییه کیه اییت تفک یک همی م ییه  ناظر  ق.م.  699  ماد .  ایت  یرخوردار
 اگیر کیه  ک د  ق د  ضامم  که  ایم  مثل  ضمان  در  تمل ق»  ماد   ایم  موجب
 اییت ممکیم ییه تأدییه ال یزام ولی ایت  یاطل ضام م  مم  نداد  مدیون
 قسیمت و آن حکیم و انشیا  در تمل ق یه ناظر اول قسمت .عیاشد  مملق
  .ک د  می ی ان را آن ن  جه و م شأ در ل قمت دوم

 

  ا در معامالت الکترونیکیو رض   فقدان قصد تحلیل اخالقی

در ممامسن الک رون کی نقض اصول اخسقی ییه واییطه عیدم حضیور 
اشی با  در مسیأله  ف زیکی خریدار و فروش د  ی ش ر یه چشم می خیورد.  

مطیرح   مسن یی  یامییس ار یی ش از م قراردادهای آنسیم الک رون کی  
. (26-24)ک  یدایم مسائل در مح ط کامپ وتری ی ش ر یروز میی  و  ایت

ایم اش با  یا از جانب فروش د  اییت ییا از جانیب خرییدار فیرآورد  ییا 
ی خواهید کیاالیی از شیرکت ییونخدمان. یه ع وان مثال خریداری می

ییا ظیاهر شود. پایگیاهی ژاپم یخرد. وارد پایگا  ای  رن ی ایم شرکت می
ک ید  امیا پی  از انمقیاد یرایر یا یونی ژاپم فرآورد  را عرضه می  کامسً

شود کاال از ی گاپور اریال شد  که در قرارداد و اریال کاال مشخ  می
ای جا یحث اشی با  و عیدم قصید خرییدار ای  رن یی در خریید محصیول 

ا مماملیه ییه ی گاپوری مطرح ایت. مطایق حقیوق یسی اری از کشیوره
و  199اییت. )میاد   و فاقد وجهه حقوقی و اخسقیی  اظ اش با  یاطللح

 (.27ق.م.( ) 200

یا یکی از شرایط صحت ممامله ایم ایت که جهت ممامله مشروع یاشد. 
ه هیاى مماملیقانونگذار اصرارى ندارد کیه طرف ق.م.    217توجه یه ماد   

طیور  دانید کیه ییها مىک  د زییر جهت داد و ی د خود را اظهار و اعسم
م ید ییه مممول افراد در روایط و پ وندهاى ممامستى خیود کم یر عسقه
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تصریح و نوش م جهت یا انگ ز  ممامله خود هس  د. آشکار ایت که اگر 
 اى جهت و انگ ز  آن اعسم شود و مملیوم شیود کیهدر قرارداد یا ممامله

ه ایت  آن ممامله امرى خسف قانون و نظم عمومى و اخسق ن ک جامم
ها و اف ید. همچ ی م اگیر از قری یهمى  یاطل ایت و از درجه اع بار فیرو

اوضاع و احوال روشم شود که جهت )هدف و انگ ز ( ممامله غ رمشروع 
 . (28)آن ممامله یاطل خواهد یود  )غ رقانونى( ایت

گف ه و ماه ت فضای یایبر از نظر قواعد حیاکم یا توجه یه مسائل پ ش  
قراردادهای الک رون کی یا جهیت نامشیروع همیان قواعید حیاکم ییر یر  

و غ یر شود. آنچه در فضای واقمی نامشروع قراردادهای ی  ی اعمال می
و غ یر اخسقیی شود در فضای الک رون ک ن ز نامشروع تلقی میاخسقی  

ییودن و نقیض اصیول  هان نامشروعتلقی می شود و ت ها ش و  ظهور ج
کییه در قراردادهییای الک رون کییی نسییبت یییه  ایییت اخسقییی وحقییوقی

هیا هسی  د کیه در قراردادهای ی  ی م فاون ایت و موضوعان همیان
  فضای واقمی وجود دارند.

یمضی از موارد وجود دارند که امکان یروز آن در فضای ییایبری وجیود 
ه ممکم ن ست ترور جسمانی فیرد را ندارد. مان د قرارداد ق ل شخصی ک

ت انجییام داد. گییاهی ن ییز انمقییاد قییرارداد در فضییای در فضییای ای  رنیی
الک رون کی انجام می شود اما اجرای آن در فضای واقمیی اییت مان ید 
انمقاد قرارداد از طریق پست الک رون کی یرای ق ل دیگری در یرایر مبلغ 

شیود الک رون کی م مقد میی  مم م. گاهی ن ز قرارداد نامشروع در فضای
اد و هم اجرای آن در فضای الک رون کیی انجیام یدیم مم ی که هم انمق

شود مان د انمقاد قرارداد الک رون کی یرای ه ک آییروی شخصیی در می
فضای ای  رنت یا یای ی مشخ  یا اییراد خسیارن ییه اشیخاص اعیم 

در اییم میوارد طلبد(. ازحق قی و حقوقی )که خود تحق قی جداگانه را می
ی انجام شد  دارای ع اویم مجرمانیه هاعسو  یر یطسن قرارداد فمال ت

شود ولی محل یاشد. گاهی ن ز قرارداد در فضای واقمی م مقد مین ز می
اجرای آن فضای یایبر ایت که قطماً ایم قراردادها از نوع قراردادهیای 

و اگیر ییر اییاس   الک رون ک ن س  د و ایم قراردادها ن ز یاطل هسی  د.
م یه در ای  رنیت ییرای عملیی قرارداد مشخ  شود کیه خریید ییک دا

قرارداد مریوط یه آن یاطیل ییود  و وب ییایت    نامشروع صورن گرف ه
مریوط ف ل ر و از در اخ  ار قرار دادن نام دام یه مرییوط خیودداری شیود. 

رران ی ایرایم در قراردادهای الک رون کی ن ز ییا توجیه ییه قیوان م و مقی
یاشد و طیرف م ییه عیدم ی  ی شد   چ انچه جهت ممامله نامشروع  پ ش

آن اطسع داش ه یاش د   و غ ر اخسقی یودن  یودنمشروع ت و غ رقانونی
 قرارداد یاطل خواهد یود.

جز ج به قرائم  دل ل ه    نوش ه یدون امضا  یق.م.  1310طبق مفاد ماد   
کیه ییه   وش ه قرارداد تیا وق ییشود. لذا مفاد نی دی مم بر ش اخ ه نمی

در قراردادهای ک بیی    .(29فاقد اع بار خواهد یود)امضای طرف م نرید   
یک از طرف م محسوب می شیود.  ع وان اعسم اراد  نهایی هریه  امضا   

لذا امضای نامه و یا تلگرام یا امثال آن از طیرف قبیول ک  ید   یم یوان 
ایجاب ک  د  همان لحظه م مقد اعسن اراد  تلقی و قرارداد وی یا طرف 

ی اع بییار و صیحت ان سییاب ایی اد و قراردادهییای ییرا. (13) گییرددمیی
الک رون کی ن ز ضروری و الزم ایت یک امضای الک رون کیی تمرییف و 

جیایگزیم امضیاهای دییت نیوی  گیردد. زییرا ارزش اثبیاتی اییی اد و 
ی ک ید تیا قراردادهایی که یه ش و  الک رون کی صادر شد  اند ایجاب می

اری یک امضیای الک رون کیی ییه ایماد علمی و ارکان الزم یرای تأث رگذ
قیانون تجیارن  10ییر میاد   ی یا. (30طول دق ق و ظریف مم م شیود )

 مطمئم یاید دارای شرایط زیر یاشد: 14الک رون کی امضای الک رون کی
   نسبت یه امضا  ک  د  م حصر یه فرد یاشد (الف 

   را مملوم نماید م یداد  پ ای  د هویت امضا  ک  ( ب
   امضا  ک  د  و یا تحت اراد  انحصاری وی صادر شد  یاشد یه وی له( ج
یه نحوی یه یک داد  پ ام م صل شود که هر تغ  ری در آن داد  پ ام (  د

 . قایل تشخ   و کشف یاشدع
»کل ه داد  پ ام هایی که یه طرییق مطمیئم   مزیورقانون    14یر ماد     ی ا
م یدرج در آن   یجاد و نگهداری شد  اند از ح یث مح وییان و امضیایا

تمهدان طرف م یا طرفی که تمهد کرد  و کل ه اشخاصی که قیائم مقیام 
قانونی آنان محسوب می شوند  اجیرای مفیاد آن و ییایر آثیار در حکیم 

ییدیم   ع.ای اد مم بر و قایل ای  اد در مراجیع قضیایی و حقیوقی اییت
 یاجیرا  رعاییت  و  مم بر  آن  مح ویان  مطمئم   پ اماد   ترت ب امضا  یر د

 یاشد.می ای  اد قایل قضایی و حقوقی مراجع  در را آن

 

 گیرینتیجه
موثر یر حقوق یس ار گس رد  انید. یکیی از حیوز  هیای   15قواعد اخسقی

حقوقی که نگا  اخسقی یه آن اهم ت دارد قراردادها و انمقاد آنهایت که 
ر آن اول م و موثر تریم رکم اخسقیی میوثر ییرای مبحث قصد و رضا د

قصید   که ایت ایم ایت  مهم قصد در . آنچهقرارداد مم بر ایتک ی
 یاشید  رضیا ییه اخبار اگرچه مقرون فلذا صرف قصد یاشد  انشا  قصد

ق.م. قصد  191 ماد  ایاس یر عسو  یه عقد ن ست. تحقق یرای کافی
 و ییاط ی چهر  دو در اراد  ایرایمکاشف یاشد  ی  یه مقرون انشا  یاید

 ق.م. در 196و میاد   میاد  میذکور لحاظ  یا که ایدی می نمود ظاهری

 واقمیی )ییاط ی( طیرف م اراد  تیایع عقد دو چهر   ایم تزاحم صورن

 گیزی ش در آزادی   یودنع عقیود همچ  م اصل »رضایی .یود خواهد

  ایت.اراد   ی ان ش و 
 ایراز و انشا  یر صسح ت که آنچه هر  لۀوی یه توان می را عقود تمام

 قصید دو ییر م وقیف قصد ایم م مقد کرد. یاشد فسانی داش هن اع بار

 تحیت ن ز یومی ایت. قصد قصد مم ا و لفظ قصد یم ی آن یر مقدم

 امام یه از فقهای ای گردد. عد  اضافه آنها یه یاید ن  جه ع وان قصد

 طیرف م که اند و مم قدند هدانس  عقد طرف م شرایط از جزئی را قصد

 غ یر در و ک  ید قصد را آورند می زیان یه که لفظی مم ای عقد یاید

 در شیخ  یک که عقدی یود. مان د ممامله یاطل خواهد ایم صورن 

 عقد  قصد مدلول یر یاید عسو  م ماقدیم یازد. می م مقد مس ی حالت

 نداشی م از ریاش د. م ظیو داش ه ن ز را خارج در آن مدلول وقوع قصد

 مم ای خود در لفظ که ن ست مای عقد یا مم ای مدلول یه نسبت قصد

 انشا  مدلول طریق از اگر ح ی که ایت مم ا ایم یه یلکه نرود  یه کار

 فقها یمضی از امام ه فقه در نگ رد. تملق مم ا یه اراد  شد  یاشد  ایجاد
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 یه طی در ار اراد   ه ی فرای د و هس  د رضا و قصد وحدن یه قائل

 تفک یک را رضیا و قصد دیگر یده د. یرخمی قرار اشار  مرحله مورد

طیی  را اراد   ه یی فرآی د و دان د می عقد شرط ت ف ذ را رضا و کرد 
-می عقد یازند  پذیرند. یر هم م ایاس قصد  ع صر می مرحله چهار
 اوصیاف  اییم ییا شود. می آن محسوب اع بار ت ها شرط  رضا و یاشد

 نافیذ رغ رضیا  فقیدان در صورن و یاطل قصد  فقدان حالت رد عقد

 یود. خواهد
در عوامل فقدان قصد و رضا در ممامسن اش با   اکرا  و اضطرار اییت.  

رضای حاصل » دارد:که مقرر می 199یا توجه یه ماد    ایرانقانون مدنی  
   ع ب اراد  م حصیرعدر ن  جه اش با  یا اکرا  موجب نفو  ممامله ن ست

  هرگیا  ق.م. 1067و  762و  353مطیایق میواد . یه اکرا  و اش با  ایت
اش با  یبب دوگانگی مقصود و واقع شود و یه قصد انشا  صدمه رییاند 

ن عقید اییت. از طیرف دیگیر  سمانع تحقق تراضی ایت و موجب یطی
اش با  اگر در وصفی مهم اما غ رایایی عقد رخ دهد اش باهی ایت کیه 

دان فقی ایرایم   .ن قراردادسگردد نه یبب یطفسخ می  یجاد حقا  موجب
قصد و همچ  م فقدان یا ع ب رضا یه دل ل اکرا  یا اش با  نباید موجیب 

اجرای  انمقاد عقد شود. ی ایرایم  همسو یا دیدگا  اقل ت فقها یاید ضمانت
عقد و  سنع ب رضا ناشی از اکرا  و اش با  را ن ز همان د فقدان قصد  یط

تلقیی نشیود ل  اکراهیی یاطی  تشک ل آن دانست. چراکه اگر ممامله  عدم
 شود. یبب گس رش قراردادهای اکراهی می

 در اکثیر  ییی    یو قراردادهیا  یک الک رون  یقراردادها  یکسانییا وجود  
 مینیو یچالشی موجب یک حاکم  ظهور و گس رش تجارن الک رون  قواعد

 شید  اییت.  یک ون  ارداد هایی قرحقوقاخسق کسب و کار و مبانی    در
کیه در   ییدر مفهوم عام آن  قراردادها  یک الک رونط  عسو  یر ایهام روای

 ممیرض در  یحقوق  یهااز ج به  یدر یمض  ز ن  رند گیم   شکل  ط مح  میا
 یو عرفی یلفظی م و مطایقیت مفیاه یییازگار قرار دارند. دیو ترد  ایهام

حقوق   دیتحد   یک الک رون  ط مح  یف   م قراردادها یا مفاه  یقواعد عموم 
مصیالح و حفیظ تمیادل م یافع خیود در  تییر حماد م طیرف اران و اخ 

م مدد و  یو ضوایط حاکم یر روشها   رنتیم مقد یه وایطه ا  یقراردادها
ایت که انمقیاد  یاز جمله مسائل   رنتیا ط تمهدان یه وایطه مح  یفایا

و تأمیل مواجیه  دییییا ترد را   رنیتییه وایطه ا یک الک رون  یقراردادها
از   یار یسی   کیهیگیردد ییه ا  یآن ییر می   یبب عمد  (31)یاخ ه ایت.

 یحیاکم ییر قراردادهیا  یکی و مقیرران قیانون تجیارن الک رون  م مفاه
و  یاج میاع یازها ن ایعرف و عادن و     ه ش فاقد هرگونه پ  یک الک رون
 یردادهاقرا یحقوق م در کشورمان یود  ایت و نسبت یه مفاه  یاق صاد
  وجه نامانوس دارد.  اًکشورمان نسب یدر م ایع حقوق یک الک رون

مماملیه   هیای  و اع بیار روش  ییکه در میورد انمقیاد  ش اییا  یمشکست
 له  ویی  کییایت که اگرچیه ییه ع یوان    میموجود ایت ا  یک الک رون

نمیود  و ییه  ل و قبول را تسه  جابیاریال و وصول ا  یاطسعات  س م ی
الزم را  یاتثبنقل و ان قاالن را ضبط نمود  و ادله ا میروند اطور خودکار  

مکیان انمقیاد قیرارداد و  م ی آورد اما یا طرح مشکل شدن تم  یم فراهم  
عیسو  ییر  م همچ یاییت.   رانیا  یداخل  م زمان آن دچار ایهام در قوان

ایهام روایط الک رون کی در مفهوم عام آن  قراردادهایی که در ایم مح ط 

یهیام و ا گ رند ن ز  در یمضی از ج به های حقیوقی در ممیرضشکل می
تردید قرار دارند. یا وجود تمام تسش های انجام شد  در ییطح جهیانی 

هیم یحیث  زیرای تصویب قوان م و مقرران م ایب در ایم زم  یه  ه یو
اهل ت و اخ  ار انجام ممامله و آثار حقوقی قراردادهای اتومات ک یه طیور 

د  اییت. ش شد  و گا  ایراداتی یه ایم قب ل قراردادها وارددق ق تحل ل ن
قانون تجارن الک رون کی ایران  عل رغم ع وان یل د یاالی آن  نیه ت هیا 
گرهییی از اشییکاالن و ایهامییان حقییوقی ناشییی از ظهییور و گسیی رش 
قراردادهای الک رون کی نگشیود   یلکیه در میواردی ییا وضیع مقیرارن 

ر  ای از ناریایی ها دامم زد  ایت. یا اییم مطلق  مجمل و ناق  یه پا
یاید تحل ل های عام حقوق قرارداد را در حدی کیه ییا دو هیدف    وجود

عمد  تجارن الک رون کی  یم یی ییرعت و ارزانیی در تمیارض ن سیت  
 .وداعمال نم

اش با  در ج   یا اوصاف ایاییی  در ایم مقاله یا توجه یه مراتب مذکور
ل ی از جمله تدل    تسامح مش به و غ یر  کیه رخ مورد ممامله  یه هر ع

میا قصید لیم "  اش با  مؤثر ایت. چ  م ممامله ای یر مب ای قاعد   هدد

. و عقد اکراهی ن ز یه وایطه فقیدان یاطل ایت"یقع و ما وقع لم یقصد
اشی با   رضا غ رنافذ ایت. آثار و عوامل قراردادهای الک رون کی همچون

الک رون کی ن ز مطرح ایت. ایم مسائل در مح ط در قراردادهای آنسیم  
ک  د. ایم اش با  یا از جانب فروش د  اییت ییا  وتری ی ش ر یروز میمپکا

مطایق حقوق یس اری از کشیورها  از جانب خریدار فرآورد  یا خدمان که
. همچ  م در قراردادهای الک رون کیی ممامله یه لحاظ اش با  یاطل ایت

یییودن مماملییه  موجییب یطییسن قییرارداد ونیفقییدان مشییروع ت و قییان
  خواهد شد.ی الک رون ک

 

                 خالقیا  یمالحظهها
موضوعان اخسقیی همچیون  ییرقت ادییی  رضیایت آگاهانیه  ان شیار 

 .اندقرارگرف ه  موردتوجهچ دگانه و ... در پژوهش حاضر 
 

 هنام اژهو
 Traditional transactions -1 ممامسن ی  ی 
 Ethics position -2 جایگا  اخسق 

 Intention and contentment -3 قصد و رضا 
 Will -4 اراد  

 Public conscience -5 وجدان عمومی 
 Legal system -6 ی س م حقوقی 

 Electronic contract -7 قرادرداد الک رون کی 
 Electronic transaction -8 ممامسن الک رون کی 
 Cyber space -9 فضای غ ر ملموس 

 Error -10 اش با 
 Urgency -11 اضطرار 
 Justice -12 عدالت 
 Ethics -13 اخسق
 Electronic signature -14 ی ی الک رون کامضا 

 Ethical rules -15 قواعد اخسقی 
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